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FUF ØNSKER NU EN LØSNING PÅ FORENINGERS BRUG AF HALLER SOM ER ENS FOR 
ALLE I HELE FREDERIKSHAVN KOMMUNE 
 
Det er nu snart 10 år siden kommunesammenlægningen ændrede forholdene radikalt for 
foreningslivet. I det store hele mener vi i FUF, at vi har en rigtig god støtteordning som forsøger at stille 
hele foreningslivet lige når det gælder støtte til børne og ungdomsarbejde. Desværre har foreninger og 
folkeoplysningsområdet lige siden 2007 været ramt af evindelige besparelser, og PT ser det ulykkeligvis 
ud til at også 2017 fortsætter den nedafgående tendens  
 
Til kommunalvalget i november kan vi ”fejre” 10 års besparelses-jubilæum. Det er en trist tendens og 
en ringe opmuntring for foreningslivet, for der ydes et kæmpe arbejde rundt om i kommunens mange 
frivillige foreninger, hvor flere desværre kæmper for overlevelse, både økonomisk og med faldende 
børnetal og fraflytninger. Ulykkelig vis er mange klubber allerede lukket, er ekstremt små og med få 
ledere, eller man har måttet fusionere for at overleve. Men trods nye forventede budget 
nedskæringer, må vi se positivt fremad.  
 
FUF ønsker en opprioritering af måden de selvejende haller i oplandet bruges på, derfor er punktet af 
FUF sat til debat på sæsonens sidste Folkeoplysningsudvalgsmøde d. 14. juni. Vi orker ikke vente 
længere, FUF ønsker at forhold for foreninger i Sæby, Skagen og Frederikshavn nu efter 10 år 
ensrettes, så de selvejende haller der modtager driftsstøtte fra KFU kan udlåne haltimer til foreninger 
på lige vilkår med kommunale haller i Frederikshavn by.  
 
Så svært kan det heller ikke være. Der bør være ens vilkår, om man bor i en landsby eller i 
Frederikshavn – nu er der trods alt næsten gået 10 år, og så er problemet vel heller ikke større – om 
der skal findes ekstra penge eller der skal spares yderligere, må være en politisk debat – Er der vilje, er 
der en vej. FUF er ikke i tvivl og tager helt klart parti for foreninger med aktiviteter for børn og unge. 
 
Vi ser frem til en snarlig løsning også set i lyset af de mange spændende initiativer om optimeret drift 
som sker rundt om i kommunens oplandsbyer. NU er chancen der, for blot nogle få millioner kroner til 
hvert projekt, vil man kunne nå rigtig langt samlet set. OG for blot omkring halvdelen af prisen betalt 
for de 2 nye haller ved ArenaNord, vil man i de kommende år kunne understøtte nye byggerier i både 
Sæby, Østervrå, Ålbæk, Dybvad, Ravnshøj og Voerså. 
 
FUF ser frem til, at åbne debatten og efter 10 år få ensartede driftsaftaler for HELE kommunen… 
 
Kommentarer er meget velkommen – mailen fuf@fuf.nu er altid modtagelig 
Næste styrelsesmøde i FUF afvikles d. 14. juni kl. 19.00 – læs mere under Styrelsen på www.fuf.nu 
 

HERFRA TIL JER ALLE ØNSKET OM EN RIGTIG GOD SOMMER I HJEM OG FORENING 
 
Henrik Carlsen, formand FUF  
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